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EnlaprimeraConferènciaMun
dialdeComerçiDesenvolupa
mentcelebradaaGinebrael1964,
AlbertoUllastres,ministreespa
nyol,vadescobrirqueelcoman
dantErnestoGuevara,elseu
homòlegcubà,s’allotjavaalseu
mateixhotel, l’Intercontinental.
ElvaconvidarasoparaLaReser
ve,unabraseriediscretaals
aforesdelaciutat,avuiconverti
daenelseumillorrestaurant
xinès.ElChevaaprofitarelmo
mentperdemanarliundesig:
voliavisitarelMuseudelPrado.
Sismesosdesprés,elcomandant

ARTUR RAMON

vaarribaraMadrid.Vasopariva
dormiral’hotelFelipeIId’ElEscori
al i l’endemà,undilluns,esvatrobar
elmuseuobertexclusivamentpera
ell.Elvarebreeldirector,Francisco
JavierSánchezCanton,ambelseu
cabellcanósllispentinatenrereque
feia jocambelseusomriurefals.El
Chelivadirquenomésvoliaveure
LasMeninas, resmés.Varecórrer la
grangaleriacomelpassadísdecasa,
sensemirar,mentreressonavenels
passosdeplomdelessevesbotes.Es
vaposardavantelquadreis’hiva
estarunahoramirant,mut.Eldirec
tordissertavaambveudenodo

mentreelCheel travessavaamb
elsseus ullsnegresd’atzabeja:no
haviaanatallàaescoltarsinóa
mirar.Llavorsvadir:“Laclaudel
quadreéselmirallquecentrifuga
l’energiadel’escena” .Ialcapde
pocaestonavarematar:“Com
m’agradariaacariciarel llom
d’aquestgossomnolent!”.Esva
aixecariesvaacostaralquadre
finsgairebétocarlo,delseu
uniformed’olivaesretallavael
sensualperfildelrevòlver.Sem
blavaquevoliaacariciarlo,
ensumarlo,menjarse’l, sabedor
quelavistaeraunsentit insufici
entdavant l’obramestra.Jade
nit,enlafoscordelasevahabita
ciód’ElEscorial,vatrucarala
sevamare,comfeiacadadia,per
explicarliquehaviavist,per
primeravegada,elquadremés
bonicdelmón.Pocpodiapresa
giarqueseria l’última.

ErnestoCheGuevara
alMuseu del Prado

Concretar el difús, fer
difús el concret

perfil de Josep Güell

SÒNIAHERNÁNDEZ
JosepGüell(Barcelona,1950)utilit
za la fotografia, amb totes les seves
possibilitats, “de lamateixamanera
que si hagués de pintar unquadre”,
comenta. Li costa de determinar si
la realitatqueobservaestimula l’es
peculació d’imatges impossibles o
si,alcontrari,“vassemprerumianti
de sobte trobes una cosa que veus

que serveix per plasmar la teva
idea”.Eltítoldelasevaúltimaexpo
siciótémoltaveureambaquestain
definició: “Em complico la vida,
perquè semprevull ferdifús el con
cret iconcretareldifús”.
Crea imatges amb les que vol fer

sentir l’espectador les sevesdificul
tats per “entendre la naturalesa
amb què un no està content”. Es

considera un artista visual autodi
dacte, mogut per la curiositat in
tel∙lectual que li van provocar des
d’adolescent les pel∙lícules d’Ing
mar Bergman i les pintures del
Bosch, encoratjada més tard per la
poesia de Fernando Pessoa i, més
recentment, per la reflexió sobre
bartlebys i àgrafs d’Enrique Vila
Matas. Va començar a pintar des

prés d’una separació, poc després
de fer trenta anys, i el 1999 va can
viarde llenguatgeartístic: de lapin
tura a la fotografia, una disciplina
ambquèhaviaestatencontactedes
demolt joveper laseva feinaenarts
gràfiques. “En la preimpressió
pràcticament vivíemdins d’una cà
mera fotogràfica. Tot això m’ha
proporcionat recursos. Abans del
Photoshop molta gent ja feia foto
muntatges”, recorda.
La llum, amb el que mostra i el

queoculta, ésprotagonistadestaca
dade l’última sèrie en què treballa i
quehaanat exposant, amesuraque
creix,allocscoml’AllianceFrançai
se de Sabadell o el Centre Cultural
de Terrassa. Reconeix que ja ha
quedat enrere la seva motivació
mésirònicaocríticaamblasocietat,
quevaplasmarenlessevessèriesde
collages i fotografies retocades de
grans dimensions. També va tenir
una incursió en l’art conceptual
amb la sevaparticipació a lamostra
Espai Obert del Espai 13 de la Fun
dacióMiró, però se sentméscòmo
de “sense haver d’explicar el que hi
ha a l’obra. Prefereixo que la meva
feinaparlipersisola iquesigui l’ob
servador que decideixi el que veu”.
Tot i això, tot ha anat deixant el seu
pòsit: “El que faig ara és fruit de tot
el que he anat fent. Al principi eren
focs artificials, la voluntat de resul
taroriginalqueheanatabandonant
per quedarme enuna situaciómés
definida”. Llocsmés omenys iden
tificables són ocupats o alterats per
elements que poden resultar in
quietants o apaivagadors a parts
iguals. |

JosepGüell
Clarobscurs III. Entreeldifús iel concret
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L’ARTISTA.Esconsideraauto
didactecomaartistavisual
encaraqueelsanystreballant
enartsgràfiqueslivanpropor
cionarrecursosi tècniques
queaplicaalsseusprojectes.

L’OBRA.Reivindicalafotogra
fiacomatècnicaartísticamés
enllàdel’ortodòxiaquel’obli
gaareproduir larealitat.Molt
influïtpelcinemai la literatu
ra,concepelstítolsdeles
obrescomabreusproduc
cionsliteràries.
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‘Las Meninas’ de Velázquez SUSANA VERA/REUTERS

Josep Güell, artista
visual
XAVIER CERVERA


